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Opinia o ustawie budżetowej na rok 2013

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015  
a ustawa budżetowa na rok 2013

Zasadniczym celem realizowanej polityki fiskalnej w Polsce w horyzoncie czasowym 2012-
2015 jest zapewnienie stabilności systemu finansów publicznych, obejmującego w szczegól-
ności budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, znajdującej swój wyraz 
w odpowiednim kształtowaniu źródeł wydajnych fiskalnie dochodów publicznych, kierunków 
i struktury dokonywanych wydatków publicznych oraz salda sektora finansów publicznych 
i poziomu zadłużenia publicznego.

Działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) 
oraz Programu konwergencji – Aktualizacja 2012 skupiają się przede wszystkim na proble-
mie redukcji deficytu budżetowego w związku z nałożoną na Polskę w 2009 roku unijną 
procedurą nadmiernego deficytu wobec przekraczania rozmiarów deficytu wartości referen-
cyjnej wynoszącej 3% PKB z terminem redukcji nadmiernego deficytu do 2012 roku. Defi-
cyt sektora rządowego i samorządowego (general government) rósł do 2010 roku, w którym 
osiągnął maksymalną wartość 7,9% PKB (wobec 7,4% PKB w roku 2009 oraz 3,7% PKB 
w roku 2008). Podjęte dotychczas kroki w celu konsolidacji fiskalnej należy ocenić pozy-
tywnie, gdyż wielkość deficytu w roku 2011 wyniosła 5,0% PKB, zaś w 2012 wyniesie 
najprawdopodobniej 3,4% PKB. Według prognozy Komisji Europejskiej deficyt w Polsce 
w roku 2013 ma wynieść 3,1% PKB oraz 3,0% PKB w roku 20141. Jednocześnie Polska 
na tle innych krajów UE charakteryzuje się nierównowagą budżetową na umiarkowanym 
poziomie.

Bardzo pozytywnie należy ocenić zapowiedziane w WPFP wprowadzenie docelowej sta-
bilizującej reguły wydatkowej, której działanie byłoby znacznie bardziej odczuwalne niż do-
tychczas, z uwagi na dwie kwestie:

 y rodzaje wydatków objęte regułą – nowa reguła objęłaby wszystkie rodzaje wydatków, 
a nie tylko elastyczne i nowe wydatki sztywne, co ma istotne znaczenie, gdyż wydatki 
sztywne w polskim budżecie państwa wynoszą prawie 80% ogółu wydatków;

 y zasięg objęcia regułą sektora finansów publicznych – nowa reguła objęłaby cały sektor, 
podczas gdy obecnie obowiązująca dotyczy wyłącznie wydatków w ramach budżetu 
państwa.

Z pewnością będzie ona dobrym instrumentem polityki fiskalnej ukierunkowanej na osią-
gnięcie średniookresowego celu budżetowego na poziomie - 1% PKB, którego realizację ze 
zbyt dużą dozą optymizmu przewiduje Program Konwergencji już w roku 2015.

1  European Commission: European Economic Foprecast. Autumn 2012, „European Economy” 7/2012, s. 96.
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Ponadto w Planie zasygnalizowano, iż do 2015 roku zostanie opracowany i wdrożony doce-
lowy system obciążenia składkami na ubezpieczenie zdrowotne rolników, jak również objęcie 
podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

W WPFP przewidziano wzrost dochodów budżetu państwa w roku 2014 (o 2,4%) i 2015 
(o 5,6%), co jest prawdopodobnym scenariuszem. Zmiany w strukturze dochodów obejmą 
natomiast spadek znaczenia podatku od towarów i usług z 45% w 2012 roku do 41,5% w 2015 
(głównie na skutek obniżenia stawek podatku od 2014 roku do 22 i 7%) oraz wzrostu znacze-
nia podatków bezpośrednich z 22,8 do 27,6%. Brak jednocześnie racjonalnego wytłumaczenia 
zakładanej wysokiej dynamiki w odniesieniu do wpływów z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawych2 oraz fizycznych3.

Wątpliwości budzi także przyjęte w WPFP  tempo wzrostu wydatków budżetu państwa. 
W 2012 roku wzrost wydatków ma wynieść 8,6%, a ich realizacja na koniec grudnia 2012 
będzie prawdopodobnie zbliżona do poziomu założonego w ustawie budżetowej w wysokości 
328,8 mln zł. Jednocześnie w latach kolejnych mamy mieć do czynienia z dość gwałtownym 
wyhamowaniem tempa wzrostu wydatków budżetowych w latach 2013-2015, szczególnie 
w roku 2014, oznaczającym realny spadek wydatków budżetowych (wzrost poniżej progno-
zowanej inflacji). Brak jest natomiast wskazania, jakie działania zostaną podjęte i będą skut-
kowały takim kształtowaniem się poziomu wydatków. Z dotychczasowej praktyki wynika, iż 
będzie to sztuczne i szkodliwe, zarówno dla państwa jak i gospodarki, „duszenie” wydatków 
budżetowych, niemające niż wspólnego z prowadzeniem racjonalnej polityki gospodarowania 

2  Dynamika nominalna: 117,3% (2013), 113,1% (2014) oraz 111,9% (2015).
3  Dynamika nominalna: 109,9% (2013), 108,1% (2014) oraz 108,1% (2015).

Tab. 1. Dochody budżetu państwa w latach 2012-2015

Źródło: Rada Ministrów, Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015, Warszawa, maj 2012, s. 18.
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Mając na względzie powyższe uwagi oraz niekorzystne prognozy makroekonomiczne, na-
leży uznać za niemożliwe do zrealizowania zakładane kwoty deficytu budżetu państwa w la-
tach 2013-2015, określone w WPFP.

Tab. 3. Deficyt budżetu państwa w latach 2011-2015 (w mld zł)

2011 2012 2013 2014 2015
25,1 35,0 32,0 28,0 22,0

Źródło: Rada Ministrów, Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015, Warszawa, maj 2012, s. 20.

Założenia makroekonomiczne do budżetu państwa

Przy konstruowaniu budżetu państwa na rok 2013 przyjęto założenia makroekonomiczne 
oparte na danych odnoszących się do I połowy 2012 roku oraz stosunkowo optymistycznych 
prognozach na rok 2013 i lata następne. 

Przyjęto w ujęciu realnym, iż PKB wzrośnie w roku 2013 o 2,2%, eksport o 4%, import 
o 2,8%, popyt krajowy o 1,7%, spożycie o 2%. Inflacja ma wynieść 2,7%, a ponadto założono 
przyrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o 4,6%, a sytuacja na rynku pracy pozo-
stanie w zasadzie bez zmian. 

Zarówno dane statystyczne za III kw. 2012 roku, jak i najnowsze prognozy, wskazują wy-
raźnie na znacznie większą skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce w stosunku do przy-
jętej w projekcie budżetu.

Wszystkie, zatem przyjęte do projekcji budżetu wskaźniki makroekonomiczne powinny być 
zrewidowane, oprócz wskaźnika inflacji. Znacznie mniejszy wzrost gospodarczy (prawdopo-
dobnie wyniesie około 1,5% PKB), minimalny wzrost popytu oraz pogorszenie się sytuacji na 
rynku pracy połączonej z minimalnym wzrostem wynagrodzeń będą oddziaływały negatywnie 
na możliwości realizacji dochodów budżetu państwa, przede wszystkim z tytułu podatku od 
towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych. Przedsiębiorstwa także nie zano-
tują wyraźnie lepszych wyników finansowych, a przygaszenie tempa wzrostu popytu dotknie 
także towary objęte podatkiem akcyzowym. Niekorzystna sytuacja gospodarcza będzie także 
stwarzała presję w budżecie państwa na wydatki o charakterze socjalno-społecznym. 

środkami publicznymi i powstawaniem realnych oszczędności. Może to skutkować niemożno-
ścią wypełniania przez państwo niektórych swoich zadań, z uwagi na brak lub dalece niewy-
starczającą ilość środków finansowych. 

Tab. 2. Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

Źródło: Rada Ministrów, Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015, Warszawa, maj 2012, s. 19.
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Dochody budżetu państwa

Zgodnie z przyjętymi zapisami dochody budżetu państwa mają wynieść 299,4 mld zł, co sta-
nowi 17,7% PKB, wobec 293,7 zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012 oraz 292,4 
mld zł - wielkości przewidywanego wykonania. Oznacza to, iż dochody mają zwiększyć się  
o 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania (PW) (o 1,9% w stosunku do poprzedniej 
ustawy budżetowej) przy nieznacznym spadku realnym dochodów o odpowiednio 0,3 i 0,8%.

Tab. 4. Dochody budżetu państwa w roku 2013

Wyszczególnienie
Wielkość
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

Dynamika
nominalna 

(w %)

Dynamika
nominalna* 

(w %)

Dynamika 
realna
(w %)

Dynamika 
realna*
(w %)

Dochody ogółem 299.385.300 100,0 101,9 102,4 99,2 99,7
1. Dochody podatkowe 266.982.697 89,2 100,8 105,1 98,1 102,3

1.1 Podatki pośrednie 192.208.239 64,2 98,0 103,7 95,4 101,0
1.1.1. Podatek od towa-
rów i usług

126.414.509 42,2 95,6 104,0 93,1 101,3

1.1.2. Podatek akcyzowy 64.543.730 21,6 103,1 103,4 100,4 100,7

1.1.3. Podatek od gier 1.250.000 0,4 92,4 92,4 90,0 90,0
1.2. Podatek dochodowy 
od osób prawnych

29.638.450 9,9 111,3 111,3 108,4 108,4

1.3. Podatek dochodowy 
od osób fizycznych

42.936.000 14,3 106,7 106,2 103,9 103,4

1.4. Podatek tonażowy 8 0,0 80,0 100,0 77,9 97,4
1.5. Podatek od wydoby-
cia niektórych kopalin

2.200.000 0,7 122,2 141,2 119,0 137,5

2. Dochody niepodat-
kowe 30.806.651 10,3 113,6 83,3 110,6 81,1

2.1. Dywidendy 5.860.000 2,0 71,9 71,5 70,0 69,6

2.2. Wpłaty z zysku NBP 401.900 0,1 4,9 0,0 4,8

2.3. Cło 2.001.000 0,7 109,3 101,5 106,4 98,8
2.4. Opłaty, grzywny, 
odsetki i inne dochody 
niepodatkowe

20.160.479 6,7 137,0 124,3 133,4 121,0

2.5. Wpłaty JST 2.383.262 0,8 99,0 99,0 96,4 96,4
3. Środki z UE i innych 
źródeł niepodlegające 
zwrotowi

1.595.952 0,5 86,8 104,3 84,5 101,6

* - dynamika obliczona w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2013 oraz Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 
2013. 

Struktura dochodów budżetu państwa na rok 2013 nie wykazuje żadnych istotniejszych 
zmian w stosunku do dotychczasowej struktury utrwalonej od wielu lat w polskim budże-
cie państwa. Zasadniczym źródłem zasilania budżetu państwa pozostają dochody podatkowe 
(89,2%), zaś charakter uzupełniający mają dochody niepodatkowe (10,3%) oraz środki z UE 
(0,5%), przy czym należy pamiętać, iż obecnie prawie wszystkie środki z budżetu Unii Euro-
pejskiej są ujęte w osobnym budżecie środków europejskich.
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Wśród dochodów podatkowych najważniejszą rolę pełni podatek od towarów i usług (64% 
ogółu dochodów), oprócz niego  istotne znaczenie fiskalne odgrywa podatek akcyzowy (22%), 
podatek dochodowy od osób fizycznych (14%) oraz podatek dochodowy od osób prawnych 
(10%).1% dochodów budżetu pochodzi łącznie z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
podatku od gier oraz podatku tonażowego.

Istotną rolę w budżecie państwa w grupie dochodów niepodatkowych pełnią opłaty, grzyw-
ny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (prawie 7%) oraz dywidendy i wpłaty z zysku przed-
siębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (2%).

W 2013 roku nie będą miały miejsca głębsze zmiany w systemie podatkowym oddziałują-
ce na poziom dochodów budżetowych. W podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie 
ustalenie limitu w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów ma przynieść dodatkowe 83 
mln zł dochodów, co stanowi 0,0278% dochodów budżetu państwa. Dodatkowe 300 mln zł 
(0,1% dochodów) ma pojawić się w budżecie w 2014 roku z uwagi na ograniczenia w uldze 
z tytułu użytkowania sieci Internet oraz modyfikacji zasad korzystania z ulgi na dzieci. Podob-
nie niemal marginalne znaczenie fiskalne mają zmiany w podatku akcyzowym w odniesieniu 
do wyrobów tytoniowych. Łączny dodatni efekt budżetowy objęcia akcyzą suszu do produkcji 
wyrobów tytoniowych oraz podwyższenia stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe 
o 5% ma wynieść 450 mln zł.

Zatem przyjęte wskaźniki dynamiki poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych wy-
nikają prawie wyłącznie z kształtowania się czynników makroekonomicznych. Trudno uznać 
za prawdopodobne takie poziomy wskaźników dynamiki nominalnej w stosunku do przewi-
dywanego wykonania – w wysokości około 104% w przypadku podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego, 111,3% w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych 
i 106,7% w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także, iż w gru-
pie dochodów niepodatkowych wyraźnie wzrosną dochody z tytułu opłat, grzywien i odsetek 
(o prawie 6 mld zł, co stanowi 13,6%), przy czym niecałe 3 mld zł ma pochodzić ze sprzedaży 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a pozostała część najpewniej z funkcjonowania 
automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowych, który faktycznie pełni rolę wybit-
nie fiskalną, a nie prewencyjno-sankcyjną.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej uwarunkowania trudno ocenić jako realistyczne 
możliwość zebrania przez budżet państwa założonych w ustawie budżetowej na rok 2013 do-
chodów. Tym bardziej, iż dane o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w części roku 
2012 pokazują, iż niezrealizowane dochody z tytułu podatku VAT wyniosą co najmniej 10 
mld zł, przy czym wyjątkowo ten brak w dużej części rekompensuje wpłata z zysku NBP, 
która w 2013 roku będzie symboliczna. Bardzo prawdopodobne jest to, iż poziom realizacji 
dochodów, szczególnie podatkowych, będzie zbliżony do tego z roku 2009; wówczas indeks 
dynamiki dla dochodów podatkowych wyniósł 97,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu państwa zaplanowano w roku 2013 na kwotę 334.950,8  mln zł wobec 
kwoty 328.765,7 mln zł założonej w ustawie budżetowej na rok 2012. W ustawie budżetowej 
na rok 2013 przyjęto, iż wzrost nominalny wydatków budżetu państwa będzie wynosił jedynie 
1,9%, co oznacza spadek realny wydatków budżetowych o 0,8%. W odniesieniu do produktu 
krajowego brutto relacja wydatków budżetu państwa wyniesienie 19,8% w stosunku do 20,4% 
w roku 2011. Jednocześnie widać wyraźnie rysujący się trend powolnego obniżania się udziału 
wydatków budżetu państwa w PKB, przy czym nie obniża się ta relacja w odniesieniu do cało-
ści wydatków publicznych, a zatem zmniejsza się rola budżetu państwa w systemie.
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Tab. 5. Wydatki budżetu państwa w roku 2013 w układzie działowym

Wyszczególnienie

Wielkość 
wydatków 
wg ustawy
(w tys. zł)

Struktura 
wydatków 

budżetowych
(w %)

Dynamika 
wydatków 

budżetowych
(w %)

Wydatki 
budżetowe 
oraz środki 
europejskie
(w mln zł)

Struktura 
wydatków 

z uwzględnieniem 
środków 

europejskich
(w %)

Rolnictwo, leśnictwo i ry-
bołówstwo

6.830.066 2,0 110,6 18.496.708 4,5

Górnictwo i kopalnictwo 520.536 0,2 98,2 520.536 0,1
Przetwórstwo przemysłowe 789.354 0,2 79,6 4.503.142 1,1
Handel 615.774 0,2 80,5 1.031.754 0,3
Transport i łączność 8.292.956 2,5 103,6 14.785.161 3,6
Gospodarka mieszkaniowa 2.585.916 0,8 109,7 2.585.916 0,6
Działalność usługowa 688.109 0,2 106,7 1.026.201 0,3
Nauka 4.933.378 1,5 99,9 6.327.627 1,5
Administracja publiczna 12.195.090 3,6 101,4 13.364.903 3,3
Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

2.080.544 0,6 96,1 2.080.544 0,5

Obrona narodowa 22.962.023 6,9 107,6 22.962.023 5,6
Obowiązkowe ubezpiecze-
nia społeczne

75.644.893 22,6 98,3 75.644.893 18,4

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

13.050.965 3,9 103,2 13.109.684 3,2

Wymiar sprawiedliwości 10.438.615 3,1 102,8 10.603.537 2,6
Obsługa długu publicznego 43.511.902 13,0 101,2 43.511.902 10,6
Różne rozliczenia 89.726.963 26,8 103,9 135.017.053 32,9
Oświata i wychowanie 1.724.050 0,5 102,1 2.130.292 0,5
Szkolnictwo wyższe 12.188.553 3,6 102,5 12.740.385 3,1
Ochrona zdrowia 6.959.154 2,1 100,8 7.278.959 1,8
Pomoc społeczna i polityka 
społeczna

16.432.510 4,9 102,2 16.697.780 4,1

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

358.446 0,1 95,3 3.007.172 0,7

Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego

1.815.522 0,5 101,3 2.091.111 0,5

Kultura fizyczna i sport 245.153 0,1 45,6 245.153 0,1
OGÓŁEM 334.950.800 100,0 101,9 410.199.904 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2013 oraz Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2013. 

Wydatki budżetu państwa w istotny sposób są uzupełniane o środki znajdujące się w budże-
cie środków  europejskich, sprawiając, iż łączne wydatki sięgają 410,2 mld zł.  

Struktura wydatków budżetu państwa w roku 2013 nie ulegnie zmianom. 27% wydatków 
przewidziano w dziale „Różne rozliczenia”, na które składają się przede wszystkim subwen-
cje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Niemal ¼ wydatków budżetu państwa 
pochłania funkcjonowanie trzech odrębnych systemów ubezpieczeń społecznych. W roku 
2013 zaplanowano o prawie 3 mld zł niższą dotację do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
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(FUS), chociaż założono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2013 r. na 
poziomie 104,4%. Brakująca część dotacji jest uzupełniona przez wynoszącą 4,8 mld zł po-
życzkę z budżetu państwa dla FUS, która prawdopodobnie nie zostanie spłacona, przy czym 
zobowiązania z tytułu wcześniej udzielonych pożyczek z budżetu państwa już wynoszą 16,2 
mld zł. Powyższe działania stanowią niezrozumiałą formę dofinansowywania FUS i ich celem 
jest „duszenie” wydatków budżetu państwa i sztuczne zaniżanie deficytu budżetu państwa.  
Istotnym obciążeniem dla budżetu państwa są ponadto koszty obsługi długu publicznego, wy-
noszące 43,5 mld zł, co stanowi 13% wydatków budżetu. Jednocześnie oznacza, iż saldo pier-
wotne w budżecie państwa jest dodatnie. Natomiast kluczowe funkcje państwa (administracja 
publiczne, urzędy naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa) znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetu na umiarkowanym pozio-
mie – 18,1%.

Warto natomiast zwrócić uwagę, iż nadal, bez względu na oficjalne deklaracje zawarte mię-
dzy innymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dotyczące konsekwentnej realokacji 
wydatków publicznych na rzecz dziedzin prorozwojowych, nie znajduje to żadnego odzwier-
ciedlenia w kształtowaniu się wydatków budżetu państwa.

W planie budżetowym na rok 2013 założono bardzo niski poziom wzrostu wydatków, co 
zapewne wynika z działań na rzecz ograniczenia deficytu. Tak niski poziom wzrostu wydatków 
w sytuacji wzrostu cen oraz znanej trudnej sytuacji w wielu dziedzinach niesie ze sobą proble-
my z realizacją zadań publicznych wykonywanych w ramach finansowania budżetowego i nie 
służy żywotnym interesom państwa. Na tym tle wyraźnie widać, znacznie zwiększony wzrost 
wydatków na niektóre cele, te niekoniecznie najważniejsze -  rolnictwo (o 10,6%), gospodarkę 
mieszkaniową (o 9,7%), obronę narodową (o 7,6%) oraz działalność usługową (o 6,7%).

Tab.6. Wydatki budżetu państwa w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie
Wielkość wydatków 

wg ustawy
(w tys. zł)

Struktura wydat-
ków budżetowych

(w %)

Dynamika wydat-
ków budżetowych

(w %)
Wydatki ogółem 334.950.800 100 101,9
Dotacje i subwencje 15.736.8919 47,0 100,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.487.927 7,3 105,0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 62.516.539 18,7 102,1
Obsługa długu publicznego 43.511.802 13,0 101,2
Wydatki majątkowe 16.171.480 4,8 108,7
Środki własne UE 17.775.269 5,3 110,1
Finansowanie projektów z udziałem 
środków UE

13.118.864 3,9 95,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2013 oraz Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2013. 

Istotne zmiany nie są obserwowane także w układzie rodzajowym wydatków budżetu pań-
stwa. Stosunkowo duży wzrost wydatków został założony dla grupy wydatków majątkowych 
– o ile korzystne jest zwiększenie wydatków na infrastrukturę kolejową, o tyle dyskusyjne 
pozostaje przyznanie znaczne większych środków na tzw. centralne wsparcie w ramach działu 
obrona narodowa. 

Udział wydatków sztywnych w budżecie państwa na rok 2013 osiągnie poziom 74,5% 
w stosunku do 75% w roku 2012. Niewątpliwie na tle dużej konkurencji o środki budżetowe 
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pomiędzy wydatkami sztywnymi a elastycznymi można zaobserwować „niezwykłe” zjawisko 
związane z tym, iż grupa wydatków sztywnych ma wzrosnąć o jedynie 0,7%, podczas gdy 
całość wydatków budżetu o 1,9%. Wskazuje to na pozytywne oddziaływanie dyscyplinującej 
reguły wydatkowej, obejmującej wydatki elastyczne oraz nowe wydatki sztywne, także na 
dotychczasowe wydatki sztywne.

Tab. 7. Wydatki sztywne (prawnie zdeterminowane) w budżecie państwa w roku 2013

Wyszczególnienie
Wydatki 
(w tys. zł)

Struktura 
(w %)

Dynamika 
 (w %)

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorial-
nego

51 261 407 20,5 102,1

Infrastruktura drogowa 2 300 644 0,9 98,1
Obsługa długu Skarbu Państwa 43 511 802 17,4 101,2
Obrona narodowa 22 962 023 9,2 107,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 080 544 0,8 96,1

Środki własne UE 17 775 269 7,1 110,1
Sądownictwo powszechne 5 958 051 2,4 103,3
Dotacja dla FUS 37 113 910 14,9 92,9
Dotacja dla FE-R 15 875 205 6,4 104,5
Renta socjalna 2 305 557 0,9 114,5
Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego

9 622 300 3,9 92,9

Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS i KRUS 3 995 538 1,6 98,5
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pokry-
wane z budżetu państwa

4 266 319 1,7 104,5

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem 
środków europejskich

13 118 864 5,3 95,5

Świadczenia z zabezpieczenia emerytalnego wypłacane 
z budżetu państwa 

16 040 475 6,4 104,4

Wypłata premii gwarancyjnych, wykup odsetek i Fun-
dusz Dopłat

560 000 0,2 43,0

Dotacja dla PFRON 745 360 0,3 99,7
OGÓŁEM 249 493 268 100,0 100,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2013.  

Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania

Określony w ustawie budżetowej maksymalny poziom deficytu budżetu państwa na rok 
2013 wynosi 35.565,5 mln zł, co stanowi 2,1% PKB. Relacja deficytu budżetu państwa do 
dochodów budżetowych została zachowana na poziomie roku 2012 i wynosi 11,9%. Ponieważ 
przyrost dochodów i wydatków zaplanowano na identycznym poziomie 1,9%, to obie strony 
budżetu w równym stopniu wpływają na wielkość deficytu. Z uwagi na pogarszanie się ko-
niunktury gospodarczej prognoza dochodów budżetu państwa może napotkać istotne trudności 
przy realizacji, a zatem utrzymanie założonego w ustawie poziomu deficytu może być trudne 
i zmuszać do dalszego cięcia wydatków. 

Z uwagi na przekroczenie I progu ostrożnościowego przez wielkość długu publicznego 
(50%  PKB) Rada Ministrów zmuszona była na podstawie przepisów ustawy o finansach pu-
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blicznych przyjąć projekt ustawy budżetowej, który nie zawiera wyższej relacji deficytu do 
dochodów w stosunku do roku bieżącego4. Konieczność zachowania tej relacji jest prawdopo-
dobną przyczyną tego, iż strona rządowa nie podejmuje działań zmierzających do aktualizacji 
założeń makroekonomicznych i obniżenia prognozy dochodów, gdyż oznaczałoby to równo-
cześnie konieczność zmniejszenia wydatków budżetu państwa w znacznie większym stopniu, 
co jednocześnie wpłynęłoby na realizację zadań publicznych.

Potrzeby pożyczkowe netto mają wynieść w 2013 roku 45,7 mld zł (43 mld zł w 2012), przy 
czym różnica w stosunku do 2012 roku polega na tym, iż:

1. budżet środków europejskich zamiast deficytu (4,5 mld zł) wykaże nadwyżkę (6,1 mld zł);
2. zostaną udzielone pożyczki (przede wszystkim FUS) – 4,8 mld zł;
3. wzrośnie ujemne saldo rozdysponowania środków z prywatyzacji (o 5,5 mld zł).
Natomiast potrzeby pożyczkowe brutto, uwzględniające wielkość długu do spłaty, mają 

wynieść 145 mld zł i być niższe o 23,5 mld zł.
Podobnie jak w roku poprzednim finansowanie potrzeb pożyczkowych będzie pochodziło 

ze źródeł:
 y krajowych – 60%;
 y zagranicznych – 40%.

W dużo mniejszym zakresie w roku 2013 będą wykorzystane bony skarbowe, zarówno, 
jako źródło finansowania potrzeb jak i poprawy płynności budżetu (przychody zmaleją z 18,4 
do 5,8 mld zł), a część ujemnego salda bonów zostanie pokryta wpływami z emisji obligacji. 
Nie zachodzą natomiast poważniejsze zmiany w odniesieniu do wykorzystywania obligacji 
rynkowych i oszczędnościowych. W ramach finansowania zagranicznego większą rolę odgry-
wać będą kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Światowym niż 
finansowanie wpływami z emisji obligacji skarbowych.

W układzie podmiotowym finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu widać dalsze 
wycofywanie się z finansowania sektora bankowego, a jego rolę przejmuje sektor pozaban-
kowy. Inwestorzy zagraniczni nabywający skarbowe papiery wartościowe (SPW) na rynku 
krajowym zmniejszą wkład w finansowanie potrzeb o 35%, co zmniejszy presję na aprecjację 
waluty krajowej.

Jednocześnie trzeba wskazać w kontekście deficytu budżetu państwa, iż należności wobec 
Skarbu Państwa są bardzo wysokie i przewiduje się ich dalszy wzrost o kolejne 7,4 mld zł do 
72,8 mld zł. Niepokoi przede wszystkim duży udział należności z tytułu niezrealizowanych 
dochodów budżetu państwa z tytułu podatków i źródeł pozapodatkowych. Należności  z tego 
tytułu przekraczają o 3,5 mld założony deficyt.

Sektor finansów publicznych

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 założono, iż dochody publicz-
ne wyniosą 691 mld zł, wydatki sektora 734,5 mld zł, zaś deficyt (kasowy) wyniesie tylko 43,5 
mld zł (46,5 mld zł planowane wykonanie w roku 2012), co stanowić będzie 2,6% PKB. 

Przyjęto, iż dochody publiczne wzrosną aż o 5%, zaś wydatki publiczne będą się cechowały 
mniejszym tempem wzrostu (4,3%), zatem wyższe tempo wzrostu dochodów przyczynić się 
ma do ograniczenia deficytu sektora. Wzrost na poziomie 5% prognozuje się w odniesieniu 
do dochodów podatkowych  oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z uwagi na brak zmian 
o charakterze systemowym, planowany wzrost oparty jest o stosunkowo korzystne założenia 

4  Art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
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makroekonomiczne. Zrealizowanie założonego poziomu dochodów przy korekcie danych ma-
kroekonomicznych jest mało realne, a wzrostu wydatków w sektorze nie da się praktycznie 
ograniczyć. Tym samym możliwość uzyskania wyniku sektora finansów publicznych w Polsce 
w relacji do PKB na poziomie -2,6 % jest mało realne. Trzeba jednak wskazać nie tylko na 
przyczyny leżące po stronie dochodów i wydatków publicznych, gdyż wpływ na wielkość tej 
relacji ma także wartość osiągniętego w roku 2013 produktu krajowego brutto. W związku 
z korektą szacunku PKB na rok 2013 i przyjęciem, iż wzrost realny będzie na poziomie 1,5%, 
oznaczać będzie nieznaczne pogorszenie się relacji deficytu do PKB. 

W związku z powyższym deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general 
government) w 2013 roku będzie kształtował się nieznacznie powyżej wartości referencyjnej 
ustalonej Traktatem z Maastricht tj. 3% PKB. Za 2012 rok deficyt w tym ujęcie wyniesie naj-
prawdopodobniej 3,4% PKB.

Dług publiczny

W Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2013-2016 przyjęto, 
iż dług publiczny w Polsce na koniec 2012 roku wyniesie 845,8 mld zł, co stanowi 52,4% PKB 
oraz 894,7 mld zł (55,5% PKB) według metodologii unijnej. Należy ocenić przyjęte wielkości 
jako realne do realizacji. Co prawda dane dotyczące PKB są nieco gorsze w stosunku do zało-
żeń, ale nie powinno to znacząco wpłynąć na wielkość tej relacji.  

W roku 2013 dług publiczny ma wynieść 867,6 mld zł (920,9 mld zł – według metodologii 
UE), co stanowić ma 51,4% PKB (54,5% PKB – met. UE), przy czym największą część stano-
wi dług Skarbu Państwa (94%). Zaplanowany przyrost wielkości długu ma wynieść:
1. dług Skarbu Państwa: 18,7 mld zł (2,4%)

 ̛ krajowy:  23,6 mld zł (4,4%)
 ̛ zagraniczny: - 4,4 mld zł (spadek o 1,9%)

Tab. 8. Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2008-2011 (w mln zł).

Źródło: Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r., Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 22.10.2012 r.
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2. państwowy dług publiczny: 21,8 mld zl (2,6%)
3. dług sektora general government: 26,2 mld zł (2,9%)

W kolejnych latach przyjęto, iż dług publiczny będzie rósł w umiarkowanym tempie, co 
przy wzroście PKB, będzie powodowało spadek relacji długu do PKB.  W 2016 roku udział 
długu publicznego w PKB ma spaść poniżej I progu ostrożnościowego tj. poniżej 50% PKB, 
niemniej jednak z uwagi na duża skalę niepewności trudno dokonać oceny realności tego za-
mierzenia.

Niemniej jednak przyjęte na rok 2013 wielkości kształtowania się długu publicznego 
w Polsce należy uznać za realne, aczkolwiek z uwagi na duża skalę niepewności wzrost skali 
zadłużenia może być nieznacznie wyższy, nie spowoduje natomiast to powstania większych 
perturbacji w odniesieniu do relacji dług/PKB.

Uwagi do części tekstowej

Uwagi w części tekstowej ustawy budżetowej na rok 2013 odnoszą się do treści art. 8, któ-
ry stanowi upoważnienie dla Ministra Finansów do udzielenia pożyczek ze środków budżetu 
państwa na łączną kwotę 18,5 mld zł, co będzie miało znaczenie przy obliczaniu deficytu 
i długu publicznego. Pojawia się tutaj pytanie o sens funkcjonowania Krajowego Funduszu 
Drogowego i źródeł finansowania jego działalności. Ponadto upoważnienie zawiera znacznie 
większą kwotę pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niż przewidują to załączni-
ki do ustawy, a to znaczy że sytuacja w Funduszu może być gorsza od tej przewidywanej na 
etapie planowania budżetu.

Poprawki wprowadzone przez Sejm

Pięć poprawek wprowadzonych do ustawy budżetowej na rok 2013 przez Sejm ma charak-
ter wyłącznie drobnych zmian w stosunku do projektu ustawy budżetowej, polegających jedy-
nie na niewielkich przesunięciach wydatków między pozycjami, a łączna kwota zmian wynosi 
2.359 tys. zł, a więc ułamek promila wydatków budżetu.

Tab. 9. Dług publiczny w latach 2011-2016

Źródło: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016, s. 41.
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Poprawka nr 13 – Sejm racjonalnie zmniejszył wydatki na ratowania zabytków Krakowa, 
przeznaczając je na ratowanie zabytków w województwie opolskim, przy czym nadmienić 
trzeba, iż tylko Kraków ma specjalny fundusz finansowany ze środków budżetowych na rato-
wanie zabytków.

Poprawka nr 29 – zawiera przeniesienie kwoty 0,5 mld zł z dotacji dydaktycznej szkół 
wyższych na finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Poprawka 
ta budzi liczne wątpliwości dlaczego akurat ta uczelnia otrzymała środki budżetowe i na jakie 
cele – bo tych przepisy ustawy budżetowej nie zawierają.

Poprawka nr 31 – ma charakter techniczny i związana jest z przeniesieniem środków na 
Fundusz kościelny do utworzonej w tym celu nowej rezerwy celowej.

Poprawka nr 33 – zawiera uzasadnione przeniesienie wydatków w ramach pozostałych za-
dań w zakresie kultury z grupy wydatków majątkowych na dotacje na zadania dla stowarzy-
szeń i podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Poprawka nr 142 – zawiera uzasadnione przeniesienie części wydatków z subwencji ogól-
nej dla JST na finansowanie szkół artystycznych w związku z przejęciem do finansowania 
budżetowego szkoły muzycznej w Kielcach.
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